
ACTA 

Aos dois dias do mês de Maio de 2012, pelas 18h, reuniu-se a Secção de Arqueologia da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, sob a presidência da Doutora Ana Cristina Martins e 
sem a presença da Vice-Presidente, Dr.ª Graciana Dias Marques, com a seguinte ordem 
de trabalhos: 

1. Leitura da Acta da reunião anterior 
2. Informações 
3. Outros assuntos 
4. Apresentação da comunicação  Aspectos económicos, sociais e culturais das 

comunidades da região do estuário do Tejo, no decurso do Bronze Final pelo 
Professor Doutor João Luís Cardoso 

Antes do início da OT, a Doutora Ana Cristina Martins cumprimentou os vogais 
presentes, a saber, Professor Doutor João Carlos de Senna-Martinez e Professor 
Doutor João Luís Cardoso, bem como a assistência, num total de 27 pessoas, entre 
as quais salientamos algumas presenças frequentes, como a Doutora Joaquina 
Soares, o Dr. Carlos Tavares da Silva, o Dr. Guilherme Cardoso, a Dr.ª Luísa Batalha e 
o Dr. Eurico Sepúlveda. 

A Presidente aproveitou a ocasião para agradecer especialmente ao conferencista, 
Professor Doutor João Luís Cardoso, salientando que, até por razões históricas, uma 
vez que tinha sido ele a reiniciar as actividades regulares da Secção de Arqueologia 
da Sociedade de Geografia de Lisboa em 2003, deveria ser ele a iniciar os trabalhos 
após a eleição da nova direcção, em 6 de Março de 2012. 

Passando ao ponto 1 da OT, a Secretária, Mestre Ana Ávila de Melo, passou à leitura 
da acta que foi aprovada por unanimidade pelos vogais presentes.  

No ponto 2. Informações, a Secretária exprimiu a intenção da nova direcção de 
incluir um texto com um breve historial da secção no sítio da SGL. O texto, ainda em 
elaboração, irá basear-se sobretudo no artigo que o Professor Doutor João Luís 
Cardoso publicou em 2005 no Boletim da SGL, por altura das comemorações dos 130 
anos da Sociedade. A ideia agradou aos vogais presentes e o Professor Doutor João 
Luís Cardoso disponibilizou-se a dar o seu precioso contributo na elaboração do 
referido texto. Tomando a palavra, a Doutora Ana Cristina Martins informou a 
assembleia de que já tinha contactado o Presidente da SGL, Professor Doutor Aires-
Barros, no sentido de a Secção de Arqueologia estar representada no Conselho 
Editorial do Boletim da SGL e que o assunto estava bem encaminhado. Foi 
igualmente dito que se iria averiguar junto da Presidência da possibilidade de 
criação de uma revista online, alocada no sítio da SGL. Seguidamente, a Presidente 
da secção convidou os vogais, ou quem estiver interessado, a apresentar 
comunicações nos meses de Junho, Outubro e Novembro. O Professor Doutor João 
Carlos de Senna-Martinez prontificou-se a apresentar uma comunicação, em 



Outubro, sobre as investigações que tem vindo a desenvolver na região de Macedo 
de Cavaleiros.  

Passando à programação das actividades da secção, a Doutora Ana Cristina Martins 
confirmou a realização do primeiro workshop da Secção de Arqueologia no próximo 
dia 30 de Maio, entre as 15h e as 19h, intitulado Archaeology as Anthropology, 
comemorativo do 50º aniversário da publicação desta obra fundamental de L. 
Binford, falecido no ano passado. Integram a comissão científica a Doutora Ana 
Cristina Martins, o Professor Doutor Victor S. Gonçalves e o Professor Doutor João 
Luís Cardoso que, antecipadamente, apresentou as desculpas por não poder estar 
presente por ter compromissos académicos nessa mesma data. Como oradores 
confirmados vamos ter a Professora Doutora Mariana Diniz, a Doutora Joaquina 
Soares, o Professor Doutor João Carlos de Senna-Martinez, o Professor Doutor Nuno 
Bicho e o Dr. Carlos Tavares da Silva. Da comissão executiva fazem parte a Doutora 
Ana Cristina Martins, a Dr.ª Graciana Dias Marques e a Mestre Ana Ávila de Melo, 
havendo inscrições prévias e entrega de certificados aos participantes. Dando 
continuidade à programação das actividades, foi anunciada a realização do 3º 
Seminário da Secção de Arqueologia, no seguimento dos outros dois já organizados 
pela anterior direcção. Este terá como tema Origens e transformações da 
complexidade social das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro, 
sugerido na reunião anterior pelo Professor Doutora João Carlos Senna-Martinez e 
está programado para quarta-feira dia 28 de Novembro das 9h 30m às 19h. A 
Presidente apresentou a lista dos conferencistas a convidar, solicitando aos vogais 
presentes que dessem sugestões. O Professor Doutor João Luís Cardoso pediu a 
palavra e solicitou à Presidente que, se possível, alterasse a data, uma vez que no dia 
28 de Novembro preside à reunião do Conselho Científico da UA. A Doutora Ana 
Cristina Martins prontificou-se a indagar da disponibilidade do auditório para a 
quarta-feira anterior, dia 21 de Novembro. Sendo assim, a data da realização do 3º 
seminário mantém-se em aberto até à próxima reunião. O Professor Doutor João 
Carlos Senna-Martinez aproveitou a ocasião para referir que a sua comunicação no 
Seminário de Novembro terá como tema “Metalurgia e complexidade social no 
Mundo Baiões/ Santa Luzia”. Aos vogais presentes foi dada a conhecer a lista dos 
conferencistas a convidar que inclui a Presidente da Secção de Arqueologia, Doutora 
Ana Cristina Martins, os vogais Professor Doutor João Luís Cardoso e Professor 
Doutor João Carlos de Senna-Martinez, e ainda de entre os assistentes, a Doutora 
Joaquina Soares e o Dr. Carlos Tavares da Silva, bem como a Doutora Ana Catarina 
Sousa, Professor Doutor Victor S. Gonçalves, Professora Doutora Mariana Dinis, 
Professora Doutora Ana Maria Bettencourt, Professora Doutora Raquel Vilaça e 
Professora Doutora Ana Margarida Arruda. Os vogais presentes concordaram com a 
lista de nomes apresentada, ficando a direcção incumbida, de imediato, de 
diligenciar os convites. Ainda no âmbito da programação das actividades da Secção 
de Arqueologia, a Doutora Ana Cristina Martins confirmou o interesse da nova 
direcção em organizar um seminário anual e dois workshops semestrais. Nesse 
sentido, para além do próximo workshop agendado para dia 30 de Maio, foi 



apresentada a proposta de realização de um outro workshop intitulado Arqueólogos 
enquanto geólogos: trajectórias portuguesas a realizar a 5 de Dezembro de 2012 
neste mesmo auditório. O referido workshop será uma realização conjunta da 
Secção de Arqueologia da SGL e da FCT da UNL. A Doutora Ana Cristina Martins 
aproveitou a ocasião para mencionar a alteração do título inicial, por sugestão do 
Professor Doutor João Luís Cardoso, o qual explicitou a sua posição, referindo que, 
sendo um tema de História da Arqueologia Portuguesa – nem outro cabimento teria 
se assim não fosse – seria melhor realçar o papel que alguns eminentes geólogos 
desempenharam nos primórdios da nossa arqueologia. 

Não havendo nada a assinalar no ponto 3. Outros assuntos, a Presidente deu de 
imediato a palavra ao conferencista, Professor Doutor João Luís Cardoso. Ainda 
antes de iniciar a comunicação intitulada Aspectos económicos, sociais e culturais 
das comunidades da região do estuário do Tejo, no decurso do Bronze Final, o orador 
referiu que, recentemente, abordou este mesmo tema no Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira, integrado no Ciclo de Conferencias “Vila Franca de Xira há 3 mil anos. 
O Tejo palco de interacção entre Indígenas e Fenícios”. 

Iniciando a sua apresentação com a cartografia dos sítios do Bronze Final do estuário 
do Tejo, o conferencista começou por apresentar a estação da Tapada da Ajuda, em 
Lisboa, sita nos terrenos do Instituto Superior de Agronomia e hoje em dia soterrada 
sob um campo de râguebi. Desta estação, escavada pelo próprio conferencista, 
apenas ficaram os materiais exumados e os registos arqueológicos da escavação. 
Segundo o Professor Doutor João Luís Cardoso. Dos materiais recolhidos, o 
conferencista salientou a presença significativa de elementos de trilho e/ou foice, o 
que reforça a possibilidade da importância da intensificação da produção cerealífera 
na região, durante o Bronze Final e a sua integração nos circuitoa interregionais. Este 
sítio arqueológico compagina-se com o do Abrunheiro, Oeiras, escavado nos finais 
dos anos 80 do século passado e que, em ambiente doméstico, apresenta uma 
deposição ritual dum recipiente com restos osteológicos de ovicaprino, com uma 
tampa em pedra. O conferencista, recentemente reestudou os materiais do 
Abrunheiro e publicou-os no volume 18 dos Estudos Arqueológicos de Oeiras. Dada a 
pressão urbanística na zona, o sítio apenas é assinalado pela existência de uma mãe-
de-água do séc. XVIII. Verificou-se igualmente a presença de elementos de trilho 
e/ou foice, indicadores de produção cerealífera. O Professor Doutor João Luís 
Cardoso chamou a atenção para a necessidade de um estudo tipológico 
aprofundado que permita distinguir elementos de trilho e de foice. A presença de 
uma fíbula de cotovelo, tipo siciliano, e de um inusitado vaso naviforme actualmente 
em exposição na Fábrica da Pólvora mostram que estas populações estavam 
integradas nos circuitos interregionais e/ou transregionais de trocas. Passando ao 
concelho de Cascais, o conferencista apresentou o sítio do Cabeço dos Mouros, 
também escavado por si, com a colaboração do Dr. Filipe Martins. A intervenção 
realizada permitiu a identificação de uma estrutura negativa – silo – com 
acumulação de detritos. Seguidamente foi apresentado o sítio do Castelo dos 



Mouros, Sintra, onde foi feita uma sondagem num socalco em 1976, pelo Doutor 
Octávio da Veiga Ferreira, tendo sido recolhidos fragmentos de cerâmica de ornatos 
brunidos, salientando uma peça com decoração excisa com reticula brunida, para a 
qual só encontrou paralelo na região de Valência. O Professor Doutor João Luís 
Cardoso referiu que o povoado da Tapada da Ajuda não forneceu ornatos brunidos 
e, em sua opinião, na região de Lisboa, os ornatos brunidos concentram-se nos sítios 
altos. O orador não deixou de sublinhar que toda a serra de Sintra é uma estação 
arqueológica com alto valor simbólico. Passando ao sítio da Penha Verde referiu a 
existência de uma casa de planta circular com lajeado e uma entrada; no exterior foi 
identificado lajeado associado à casa. Dos materiais recolhidos há a salientar, para 
além das cerâmicas importantes artefactos metálicos, como uma barra de bronze 
(possível lingote), um alfinete e uma conta em ouro, bem como um fragmento de 
argola e quatro ponderais pertencentes a uma mesma escala e que, muito 
possivelmente, terão sido utilizados por um grupo de artífices, na pesagem, 
manufactura e circulação de metal. Estes ponderais, bitroncocónicos são típicos do 
Bronze Final neste contexto regional e foram recentemente objecto de revisão 
exaustiva e publicação pela Professora Doutora Raquel Vilaça. Foi também 
mencionado o colar da Penha Verde, actualmente no Museu Britânico e que foi 
encontrado numa sepultura. Outro achado ritual do Bronze Final foi o da espada de 
Cacilhas, recuperada na dragagem para a construção do estaleiro da Perry & Son. O 
conferencista sublinhou a existência de uma tradição de deposição de espadas em 
meio aquático na Península Ibérica. Por fim o orador referiu-se à Gruta do Correio-
Mor, Loures destruída pela lavra de uma pedreira e que apresentava uma ocupação 
do musteriense à Idade do Bronze. Os níveis da Idade do Bronze forneceram 
cerâmicas de ornatos brunidos, tipo Lapa do Fumo, não associadas a enterramentos 
o que sugere uma ocupação ritual. A primeira apresentação das cerâmicas “tipo 
Lapa do Fumo” foi feira por Eduardo da Cunha Serrão no 1º Congresso Nacional de 
Arqueologia em 1958 e são um testemunho das redes de trocas estabelecidas na 
época – conhece-se a existência de ornatos brunidos até à Beira Baixa, bem como 
machados de talão unifaciais do interior beirão até Estremadura e de machados de 
alvado com 2 argolas. Para finalizar, o Professor Doutor João Luís Cardoso referiu 
que o molde de foices de talão de Casal de Rocanes, Cacém recolhido por Joaquim 
Fontes e actualmente no MNA é mais um indício da intensificação da produção 
metalúrgica e do abastecimento de matérias-primas nas trocas interregionais e 
transregionais, pois no Mediterrâneo Central, mais precisamente no Monte Sa Idda, 
Sardenha aparecem peças muito semelhantes às estremenhas do Bronze Final. Por 
último foi referido que os sítios da Tapada da Ajuda, Cabeço dos Mouros, 
Abrunheiro e Penha Verde forneceram datas de radiocarbono. As quatro datas da 
Tapada da Ajuda, entre cerca de 1250 e 1000 a.C. indiciam-na como o sítio com 
ocupação mais antiga; Cabeço do Mouro, com datas entre 972-798 cal BC, 
Abrunheiro, entre 1005-835 cal BC, com vestígios de contactos orientalizantes, e 
Penha Verde entre 972-957 e 940-798 cal BC apresentam uma ocupação posterior. 
Concluindo, o Professor Doutor João Luís Cardoso reafirmou a sua convicção de que 
foi este contacto prévio no Bronze Final entre indígenas e orientais que favoreceu a 



posterior colonização fenícia. A relação desigual que, posteriormente, se 
estabeleceu entre indígenas e colonizadores, isso é já outra história, para outra 
comunicação. 

Já no período de debate, o Professor Doutor João Carlos de Senna-Martinez 
congratulou o conferencista pelo perfeito domínio dos materiais da Idade do Bronze 
da região de Lisboa e perguntou-lhe qual a dimensão média das cabanas da Tapada 
da Ajuda, ao que o conferencista respondeu que tinham dimensões idênticas às de 
Leceia – 14 por 7, aproximadamente. O Professor Senna-Martinez esclareceu que a 
espada de Cacilhas é de tipo pistiliforme e não em língua de carpa, como tinha sido 
referido. Aproveitou ainda para perguntar ao conferencista sobre a relação entre a 
localização do povoado da Praia das Maçãs e o assoreamento durante o Bronze 
Final. Embora o Professor Doutor João Luís Cardoso considere que há deficit de 
informação, o assoreamento deverá ter sido mais tardio, no período romano e 
medieval.  

Não havendo mais perguntas para o orador, a Doutora Ana Cristina Martins 
agradeceu a brilhante comunicação do Professor Doutor João Luís Cardoso e 
perguntou à assistência se havia mais alguma questão. Pediu a palavra o Dr. Vítor 
Escudero, da Secção de Genealogia e Heráldica, que agradeceu a magnífica 
conferencia ao Professor Doutor João Luís Cardoso e saudou, em nome do Professor 
Benitez Martinez, e em seu nome, a nova Direcção da Secção de Arqueologia, 
recentemente eleita; apresentou ainda as felicitações do Professor Arquitecto 
Segismundo Ramires Pinto, Presidente da Secção de Genealogia e Heráldica da SGL. 
Finalmente, o Dr. Filipe Folque de, representante do Instituto D. João VI, felicitou a 
nova Presidente da Secção de Arqueologia pela recente eleição, desejando-lhe as 
maiores felicidades para o desempenho do cargo. 

A Doutora Ana Cristina Martins, em nome da Direcção, agradeceu as felicitações e 
deu por finda a reunião, da qual foi lavrada a presente acta lida e aprovada por 
maioria com uma abstenção, tendo sido assinada pelo Presidente da Secção de 
Arqueologia, Doutora Ana Cristina Martins e por mim, que a secretariei, Ana Ávila de 
Melo, Secretária da referida secção. 

 

Lisboa, 2 de Maio de 2012  

A Presidente da Secção de Arqueologia                    A Secretária da Secção de Arqueologia 


